TERMOS DE USO

Para prosseguir, você deve aceitar os termos e condições abaixo.
Leia com atenção esse Termo Legal de Uso (“Termo”). Seu acesso ou uso
deste website significa que você entende e concorda em se obrigar a este Termo. Caso
você não concorde em se obrigar a este Termo ou a cumpri-lo, não acesse nem use
este website.
Informações Legais Importantes
Este website é de propriedade e operado pela RPS Capital Administradora de
Recursos LTDA. (“RPS Capital, “nós” ou “nosso”), com sede na Rua Iguatemi, n.º 151, Cj.
72, Edifício Spazio Faria Lima, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ
sob o nº 17.839.284/0001-07.
A sua privacidade é importante para nós. A RPS Capital está comprometida em
respeitar a privacidade de todos os usuários de nosso website. Nesse sentido,
fornecemos também nossa política (“Política de Privacidade”) para explicar como
coletamos, utilizamos, compartilhamos e protegemos suas informações pessoais e como
a RPS Capital cumpre suas responsabilidades de acordo com as leis aplicáveis.
Reserva de Direitos
Ao acessar este website e outros sites por meio de links fornecidos por nós, você
concorda com este Termo e com nossa Política de Privacidade, bem como com outros
termos ou condições ou isenções de responsabilidade contidos neste website.
Reservamo-nos o direito, a nosso critério, de alterar, modificar, incluir, excluir partes
deste website, inclusive este Termo e nossa Política de Privacidade a qualquer momento
e sem aviso. Quaisquer alterações, modificações, inclusões ou exclusões deste Termo
entrarão em vigor após a publicação neste website.
Inexistência de Oferta ou Consultoria
As informações contidas neste website com relação aos produtos e serviços da
RPS Capital são exclusivamente para fins informativos. Todas as pessoas que acessam
este website o fazem por iniciativa própria e são responsáveis pelo cumprimento das leis
e dos regulamentos locais.
Este website não constitui uma oferta de venda ou um induzimento de oferta de
aquisição de quaisquer valores mobiliários ou produtos que possam estar mencionados
neste website ou por meio dele. Este website também não constitui uma oferta ou
recomendação da RPS Capital de quaisquer valores mobiliários, serviços de gestão de
investimentos ou serviço de consultoria. A RPS Capital não oferece consultoria de
investimento, consultoria fiscal ou consultoria jurídica por meio deste website e você
concorda que este website não será usado por você para essas finalidades. A RPS Capital
não declara que os valores mobiliários, produtos ou serviços discutidos neste website,
ou acessíveis por meio dele, são adequados para qualquer investidor.
Advertência de Risco
Todos os números de desempenho contidos neste website são obtidos de fontes
internas e outras fontes conforme apropriado. O desempenho passado não é garantia

de resultados futuros. O investimento em mercado de títulos está sujeito a determinados
riscos incluindo risco de mercado, taxa de juros, crédito, moedas e de inflação. O valor
dos investimentos e a receita proveniente desses investimentos podem aumentar, bem
como diminuir, e você poderá não recuperar o valor de seu investimento original.
Quando os investimentos envolvem exposição a moedas, a variação na taxa de câmbio
poderá fazer com que o valor do investimento aumente ou diminua. Quaisquer
benefícios fiscais mencionados neste website estão sujeitos a alteração e suas
disponibilidades e valores dependerão de suas circunstâncias individuais.
Isenção de Responsabilidade
A RPS Capital não garante este website (incluindo as informações relacionadas a
valores mobiliários e mercados de valores mobiliários – “Market Data”) ou outras
informações que possam estar acessíveis neste website ou por meio dele. Tais
informações são fornecidas “da forma em que se encontram” e “conforme disponíveis”.
A RPS Capital exime-se, na medida máxima permitida pela lei, de qualquer tipo de
garantia, seja expressa ou tácita, quanto a qualquer assunto relacionado a este website,
incluindo, entre outros, as garantias tácitas de comercialidade, adequação para uma
finalidade específica e não violação. O uso deste website é por sua conta e risco.
A RPS Capital e seus sócios, colaboradores ou representantes não serão
responsáveis nem terão qualquer responsabilidade de qualquer tipo, por quaisquer
perdas ou danos que você possa incorrer decorrentes de ou relacionados a:
1. 1. qualquer atraso, término, falha, defeito ou interrupção na transmissão
deste website;
2. 2. qualquer imprecisão, erro, indisponibilidade ou incompletude na transmissão
deste website;
3. 3. qualquer encerramento ou interrupção de seu acesso a este website;
4. 4. sua confiança ou uso deste website;
5. 5. quaisquer solicitações, pedidos, ou instruções que você enviar por e-mail, ou
interceptação por terceiros de quaisquer solicitações, pedido, ou instruções
que você enviar por e-mail; ou
6. 6. Qualquer outra causa relacionada a seu acesso ou uso deste website,
independentemente de as circunstâncias que deram origem a essa causa terem
estado no controle da RPS Capital ou no controle de qualquer outra parte que
forneça software ou suporte de serviço para este website.
A RPS Capital não garante que este website, ou as funções contidas
neste website, não serão interrompidos ou estarão livres de erros, que os defeitos serão
corrigidos, ou que este website, ou os servidores que o disponibilizam, estarão livres de
vírus ou outros componentes danosos. Você assume todo o custo de qualquer serviço,
reparo ou correção necessário de sua propriedade ou operações em decorrência do uso
deste website. Você aceita, por sua conta e risco, que a Internet ou outros meios de
comunicação on-line possam não ter o desempenho pretendido em consequência de
erro humano, mecânico ou outro tipo de erro, apesar dos esforços da RPS Capital, seu
ou de qualquer terceiro.
Em hipótese alguma a RPS Capital, seus sócios, colaboradores ou representantes
serão responsáveis por quaisquer danos diretos, indiretos, imprevistos ou incidentais
relacionados de qualquer forma ao seu uso deste website, mesmo que: (a) esses danos

sejam razoavelmente previsíveis; ou (b) a RPS Capital ou outra parte tenham sido
informadas da possibilidade de tais danos.
Copyright
Todos os copyrights, marcas, logos, marcas de serviços, nomes comerciais ou
outras propriedades intelectuais exibidas neste website são exclusivos da RPS Capital ou
o material é incluído com a permissão dos devidos proprietários. As informações
contidas neste website destinam-se somente para o uso da pessoa que tenha acessado
estas informações e não poderão ser reproduzidas, distribuídas ou publicadas a
quaisquer outras pessoas. A reprodução de todo ou parte deste website ou de quaisquer
informações nele contidas é proibida, a menos que sejam necessárias para uso pessoal.
Proteção de Dados
A RPS Capital reconhece a necessidade de tratar quaisquer Dados Pessoais que
processa durante o curso de suas atividades de maneira adequada e lícita, conforme
dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/18) e quaisquer outras
legislações aplicáveis à privacidade e proteção de dados. Consulte a Política de
Privacidade para obter mais informações sobre como tratamos as informações pessoais
e seus direitos como titular dos dados.
Uso de E-mail
O e-mail eletrônico enviado para este website não deve ser considerado seguro
nem confidencial. A segurança do correio eletrônico enviado pela Internet não é
garantida. Não nos envie informações/dados sensíveis ou confidenciais por meio de
correio eletrônico. A entrega, e entrega pontual, de correio eletrônico também não é
garantida. A RPS Capital, portanto, recomenda que você não nos envie mensagens
sensíveis ao tempo ou orientadas por ação por meio de correio eletrônico. Essas
solicitações, pedidos ou instruções não serão tratados até que a RPS Capital possa
confirmar suas instruções ou obter documentação por escrito adequada, quando
necessário.
Impostos
Os produtos e serviços de investimento descritos no website podem ter
consequências fiscais. Quaisquer benefícios fiscais mencionados são aqueles atualmente
disponíveis e o seu valor depende das circunstâncias do investidor individual. Você
reconhece que os níveis e as bases de tributação podem se alterar e que a RPS Capital
não presta consultoria tributária. Você deve informar-se com o seu consultor fiscal para
entender as consequências fiscais dos produtos e serviços descritos no website.
Websites Vinculados
A RPS Capital exime-se expressamente de qualquer responsabilidade pelo
conteúdo de qualquer website, de propriedade ou operado por um terceiro, que possa
estar vinculado a este website por meio de hiperlink, seja ou não esse hiperlink fornecido
pela RPS Capital ou por terceiros. As informações contidas nesses websites vinculados
não são elaboradas nem mantidas pela RPS Capital, e não revisamos nem revisaremos
ou
atualizamos
ou
atualizaremos
as
informações
contidas
em
qualquer website vinculado. A RPS Capital não é responsável e não oferece nenhuma

garantia com relação ao conteúdo, precisão, integralidade, pontualidade,
adequabilidade ou confiabilidade do website vinculado. O uso de qualquer website com
o hiperlink a ou a partir deste website será por sua conta e risco.
Lei Aplicável e Independência de Disposições
Este Termo será regido e interpretado segundo as leis do Brasil sem levar a efeito
quaisquer princípios de conflitos de lei. Nada que consta neste Termo cria quaisquer
direitos ou proteções que você já não tenha segundo a lei. Caso qualquer disposição
deste Termo seja declarada inválida ou não aplicável, essa declaração não afetará a
validade de quaisquer outras disposições.
Ao aceitar, você está confirmando que leu, reconheceu e concordou com os
termos e condições acima.
RPS Capital Administradora de Recursos Limitada

